Met pensioen gaan. Wat moet ik doen als ik met pensioen wil gaan?
Als u straks stopt met werken heeft u ook een inkomen nodig. Daarom bouwt u ouderdomspensioen op
bij BPF Schilders. U krijgt het ouderdomspensioen als u de AOW-leeftijd bereikt. Hieronder laten wij u
zien hoe u uw pensioen aanvraagt. U kunt ook eerder met pensioen gaan of kiezen voor deeltijdpensioen.
Ga voor meer informatie naar www.bpfschilders.nl/bijnametpensioen

Uw pensioen online
aanvragen
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Uw pensioen per
post aanvragen
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Zes maanden voorafgaand aan uw AOW-leeftijd
ontvangt u van BPF Schilders een brief met
informatie over de aanvraag van uw pensioen.*

Zes maanden voorafgaand aan uw AOW-leeftijd
ontvangt u van BPF Schilders een brief met
informatie over de aanvraag van uw pensioen.*

Ga naar www.bpfschilders.nl/infodesk en log in
met uw DigiD. Klik op de knop 'Pensioen
aanvragen'. U wordt nu stap voor stap door de
aanvraag van uw pensioen geleid.

Heeft u geen DigiD of wilt u liever uw aanvraag
per post ontvangen? Neem dan contact op met
de klantenservice. Zij sturen u de juiste
formulieren per post toe.
030-277 56 00 (werknemers)
030-277 56 10 (ondernemers)
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Send

U verzendt uw online aanvraag** uiterlijk drie
maanden voor uw AOW-leeftijd.

€

U ontvangt vrijwel direct na het versturen van
de aanvraag een toekenningsbrief in Infodesk.
U ontvangt deze ook binnen 30 dagen per post.
Hierin bevestigen wij uw pensioendatum en
maandelijkse netto ouderdomspensioen.
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U stuurt de ingevulde formulieren** uiterlijk drie
maanden voor uw AOW-leeftijd naar ons terug.

€

Binnen 30 dagen ontvangt u een
toekenningsbrief per post. Hierin bevestigen
wij uw pensioendatum en maandelijkse netto
ouderdomspensioen.

* Wanneer u nog geen brief van ons heeft ontvangen, kunt u nog geen pensioen aanvragen.
** Om te weten wanneer u met pensioen kan, is het handig om eerst inzicht te krijgen in hoeveel pensioen u straks
kunt verwachten en wat verschillende keuzes met de hoogte van uw pensioen doen. Zo kunt u kiezen voor eerst meer,
dan minder ouderdomspensioen of het parnerpensioen ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Of andersom.
Ga naar www.bpfschilders.nl/infodesk en krijg met de pensioenplanner meer inzicht.

